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nieuwsbrief 6  -  20 december ‘18 
 

 
Beste ouders   
 

De Sint is vertrokken, de dagen worden nog iets donkerder, in vele huiskamers flikkeren de lichtjes 
in de kerstboom… het jaareinde komt in weeral in zicht. Het schoolteam heeft opnieuw enkele 
weetjes voor u.  
Zoals u het stilaan gewend bent, vindt u in het eerste deel van deze nieuwsbrief info die voor alle 
ouders belangrijk is. Verder kan u de berichten per niveau (kleuterschool en lagere school apart) 
vinden. Aan het einde van deze nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele kalender tot en met 
15 maart 2019, een belangrijke dag voor onze kleuters, want dat is immers de dag van het grootse 
‘Familiefeest’. Nog enkele dagen en de kerstvakantie gaat van start. Het ganse schoolteam wenst 
iedereen een super gezellige eindejaarsperiode ! 

 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020:  via https://meldjeaan.antwerpen.be  
 
NIET VERGETEN!  voorrangsregeling broers, zussen en kinderen van personeel: 
 

- aanmelden vanaf vrijdag 01/02/2019 (09.30) t.e.m. vrijdag 15/02/2019 (17.00) 
- toewijzing van de plaatsen: uiterlijk op maandag 25/02/2019 
- inschrijven: van dinsdag 12/03/2019 tot en met dinsdag 02/04/2018 en van maandag 06/05/2019 tot 

en met vrijdag 24 mei 2019, uitgezonderd tijdens   schoolvakanties, na afspraak via het secretariaat 
van de school. 

 
 
2. Griep? Niet voor ons! 
 
Elke winter is het zover: dan stellen artsen een ‘grieppiek’ vast. De griep is immers heel 
besmettelijk. Drukbezochte plaatsen en afgesloten ruimten verhogen het risico. Scholen 
zijn broeihaarden voor virussen. Toch kan je de kans op besmetting sterk verlagen. 
Investeer in hygiëne.  
Lees hier wat je nog meer kan doen om de griep voor te blijven.  
 
 
3. Onbelast bijverdienen:   

Scholen kunnen vanaf nu werken met vrijwilligers (‘verenigingswerkers’) die binnen het statuut ‘onbelast 
bijverdienen’ hun diensten willen aanbieden. ‘Verenigingswerkers’ zijn personen die onder bepaalde 
voorwaarden tegen betaling kunnen bijklussen, zonder daar belastingen of sociale bijdragen op te moeten 
betalen. Zij kunnen dus onbelast bijverdienen. Een verenigingswerker kan jouw instelling ondersteunen door 
een bepaalde taak uit te voeren, zoals: voor- en naschoolse opvang, begeleiding van schooluitstappen, kleine 
administratieve taken, kleine onderhoudswerken, ... 

https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://www.klasse.be/73087/griep-zo-verminder-je-kans-op-besmetting-op-school/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=cec2181be6-Klasse_schooldirect_2018_12_03&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-cec2181be6-418664597


Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier” 
 
kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 Deurne 
tel 03 320 81 70  -  fax 03 320 81 71 
 
lagere school: Thibautstraat 65 - 2100 Deurne 
tel 03 293 27 80  -  fax: 03/ 293 27 99 
 
hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be 
www.hoedjesvanpapier.be 

 

 

2 

Wie kan verenigingswerk doen? Enkel werknemers die ten minste 4/5 werken, gepensioneerden en 
zelfstandigen in hoofdberoep, op voorwaarde dat zij niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdberoep, 
mogen onbelast bijverdienen. De verenigingswerker moet bovendien ten minste één jaar uit dienst zijn bij de 
vereniging waar hij of zij gaat bijklussen, behalve als hij of zij gepensioneerde of student is. 

Welke vergoeding krijgt een verenigingswerker? Een verenigingswerker mag maximum € 6.130,00 netto per 
jaar en maximum € 510,83 netto per maand verdienen om vrijgesteld te zijn van belastingen en RSZ-bijdragen. 

 

Wie onbelast een mooi eurootje wil bijverdienen, kan steeds contact opnemen met de directeur 
voor meer informatie. Uiteraard mag deze boodschap ook doorgegeven worden aan familieleden, 
vrienden, buren… waarvan men vermoedt dat zij mogelijk geïnteresseerd zijn.  
Alvast bedankt hiervoor ! 
 
 
4. verkeersveiligheid - verkeersveiligheid in de buurt van de school:  
 

Iedere dag heerst aan onze kleuter- en lagere school een enorme verkeersdrukte. 
Vele ouders ondervinden tijdsdruk en willen liefst voor de schoolpoort parkeren, 
terwijl dit op de beide locaties verboden is door het verkeersreglement. Aan de 
kleuterschool blokkeert men een poort die te allen tijde geopend moet kunnen 
worden (bv. voor brandweer) en aan de lagere school werd het verkeersbord E3 
geplaatst (stilstand- en parkeerverbod). Vaak wordt geparkeerd voor garages, wat 
uiteraard ook niet toegelaten is. Het komt ook voor dat gekeerd wordt en men 
hierbij deels het voetpad gebruikt, met alle mogelijke gevolgen van dien (bv. niet 
opmerken van aankomende kleine fietsertjes of voetgangers)… .  

 
Wij vragen u nogmaals om zoveel mogelijk het STOP-principe te gebruiken: korte verplaatsingen te voet  
(stappen) of met de fiets (trappen) maken. Indien men verder woont gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Slechts in uitzonderlijke gevallen de personenauto inschakelen.    
 
Hoe dan ook vragen we aan alle ouders om een voorbeeldgedrag te tonen in het verkeer! Alvast bedankt! 
 

Verkeersveiligheid is een zaak die ons allen aanbelangt! We rekenen op u ! 
 

 
Verkeersbord E3 - ‘STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD* - definities: 
 

 ‘stilstaan’: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat  
voor: het laten in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen. 

 ‘parkeren’: Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is  
voor het in- en uitstappen of voor het laden en lossen. Vb.: een bestuurder die voor een 
krantenwinkel stopt om een krant te kopen, ook al duurt het maar één minuut, heeft zijn 
wagen geparkeerd. Vb.: een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn vrouw 
een krant te laten kopen, terwijl hij zelf in de auto blijft zitten, staat ook geparkeerd. 
 

 
* ‘verbod’ betekent ook dat het ook niet ‘voor heel eventjes’ mag…  
 
 

http://www.lokalepolitie.be/files/5368/attachments/4db596a617055c6a000236816f1194cb.pdf
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(groot-) Ouders, buren… die de gevaarlijke situatie wensen aan te kaarten, kunnen dit best rechtstreeks doen 
via de Lokale Politie van Antwerpen – verkeersdienst – Unolaan 2 – 2100 Deurne  

tel. 03 338 47 72 of  03 338 46 93  oost.wijkwerking@politie.antwerpen.be  –  dossiernummer 83130 

 
 
5. promotie, kijk- en infomomenten voor kandidaat-ouders van nieuwe kleuters en leerlingen:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:oost.wijkwerking@politie.antwerpen.be
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Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Tekenfund: 
 
Deze actie heeft een mooie winst opgeleverd: maar liefst € 1.237,67 werd op de rekening 
van de oudervereniging ontvangen. Dit prachtige bedrag zal gebruikt worden t.v.v de 
speelplaatswerking van de kleuterschool.  
 
Hopelijk kunnen de (groot-) ouders, tantes, ooms… en andere personen genieten van het 
aangekochte voorwerp met het afgebeelde kunstwerk van hun kleuter. Mede uit naam van 
alle kleuters wenst het schoolteam iedereen van harte te bedanken voor het mooie 
resultaat !  
 
  

Berichten voor de lagere school: 
 
1. afvalbeleid:  
 

Vanaf 1 januari 2019 is er voor de lagere school GEEN afvalophaling meer met de 
gekende huisvuilwagens. Vanaf dan moeten wij de ‘afvalstraatjes’ gebruiken. Geen 
eenvoudige klus voor een (basis-) school, maar… we gaan hier SAMEN een mooi 
verhaal van maken. SAMEN zorgen we er voor dat we onze afval: 
 
- beperken, zowel de hoeveelheid, als het volume (goed samendrukken); 
- zo goed mogelijk sorteren (in de klas, op de speelplaats…). 

 
Het afvalbeleid van de school werd aangepast en alle leerlingen zullen 
uiteraard via lesjes MM/WT betrokken worden (vnl. om te leren het afval 
correct te sorteren). Een ‘wijkwerker’ (vroeger noemde men dat een 
‘PWA-medewerker’) zal het gesorteerde afval afvoeren en naar de 
‘afvalstraat’ brengen. 
 
Aan de ouders vragen we ook hun maximale medewerking door zo weinig 
mogelijk (liefst GEEN) afval mee te geven: fruit geschild in een fruitdoosje 
en koeken (tijdens de koekendag en voor de nabewaking) STEEDS iuit de 
verpakking halen en in  een koekendoosje meegeven. Alle 
verpakkingsmaterialen, uitgezonderd het eventuele fruitafval, zal terug 
mee naar huis gegeven worden via de boekentas (bv. verpakkingen koekjes).  
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en fijne samenwerking !  
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer - Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 vrijdag 21/12/2018 L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 – sport 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

 maandag t/m 24/12/2018 KERSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sorteerstraatjes/nieuws
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zondag t/m 06/01/19 

 maandag 7/01/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geboren op 07/07/16) 

 vrijdag 11/01/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport  

 maandag 14/01/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 

 donderdag 17/01/2019 L5+L6 - infoavond secundair onderwijs (refter - 19.00 - deuren open 
18.45) 

 vrijdag 18/01/2019 L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

 dinsdag 22/01/2019 K3 - infoavond eerste leerjaar (refter LS - 19.00 - deuren open om 
18.45) 

 vrijdag 25/01/2019 LS - uitdelen winterrapport 
L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L6 - sport 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 

* maandag 28/01/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
L6 – medisch onderzoek (VM – op school) 
oudervereniging - start wafeltjesverkoop 
KS - oudercontact (16.00 - 20.00) 

 donderdag 31/01/2019 Dag van de Directeur 
LS - (vrijblijvend) oudercontact na winterrapport (16.00 - 20.00) 

 vrijdag 1/02/2019 MJA 2019 - aanmelden - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
kinderen van personeel (vanaf 01/02 09.30 t/m 15/02/2019 - 17.00) 
Ki - instapdatum (ten laatste geb. 01/08/16) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport  

 zaterdag 2/02/2019 oudervereniging -QUIZ (LS) 

 dinsdag 5/02/2019 oudervereniging - alg. vergadering (LS) 

 woensdag 6/02/2019 K3 - schaatsinitiatie  (Ruggeveld - VM) 

 donderdag 7/02/2019   

 vrijdag 8/02/2019 FACULTATIEVE VRIJE DAG – geen opvang op school! 

* maandag 11/02/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
L5+6 - Technotrailer 

* dinsdag 12/02/2019 Dikketruiendag 

* vrijdag 15/02/2019 MJA 2019 - laatste dag aanmelden - voorrangsperiode voor broers en 
zussen en kinderen van personeel (17.00) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L2 - Technopolis 
L5 -sport 

* maandag 18/02/2019 Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 09.00, 10.00 en 
11.00) 

* dinsdag 19/02/2019 L1 - film 'Sunshine Barry en de discowormen' (VM - De Roma) 

* woensdag 20/02/2019 L3+4: NCZ - crea-namiddag thema 'toekomst' (vrijblijvend) 

* donderdag 21/02/2019 Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS: 19.00 en 20.00 ; LS: 
19.00 en 20.15) 
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* vrijdag 22/02/2019 L3 (+ niet-zwemmers L5+L6) - zwemmen (10.30 - 11.15) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L6 - sport 

* maandag 25/02/2019 K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
L5 - vaccinatie mazelen-bof-rubella (VM, op school) 

* dinsdag 26/02/2019 K1A - medisch schooltoezicht (op CLB) 
Meld je aan 2019 - bezoek- en kijkmoment (KS+LS: 14.00 en 15.00) 

* woensdag 27/02/2019   

* donderdag 28/02/2019 L5+6 (lln. 1B-traject) - 'snuffelstage' in SL Sint-Rochusstraat (NM - 13.00 
- 15.25) 

* vrijdag 1/03/2019 MJA 2019 - aanmelden - reguliere periode (vanaf 09.30 t/m 
29/03/2019 - 17.00) 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
L1A + L4 - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

* maandag t/m 
zondag 

04/03/2019 
t/m 10/03/19 

KROKUSVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 11/03/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 11/09/16) 
K3 - zwemmen (09.45-10.30) 
oudervereniging - uiterste dag wafeltjesverkoop 

* dinsdag 12/03/2019 MJA 2019 - inschrijven - voorrangsperiode voor broers en zussen en 
KVP (na afspraak t/m 02/04/2019 en van 06/05/2019 t/m 24/05/2019 - 
16.00) 

* vrijdag 15/03/2019 KS - Familiefeest (cc. Deurne) 
L1B + L2B - zwemmen (12.45 - 13.30) 
L5 - sport 

 

  


